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Pijnstilling bij 
kinderen na 
een heelkunde 
ingreep
Beste ouder,

Jouw kindje heeft een heelkundige ingreep 
ondergaan. Omdat een goede pijnstilling 
direct na de ingreep zeer belangrijk is, geven 
we jou volgende richtlijnen mee. Wanneer je 
de medicatie regelmatig toedient, zal jouw 
kind sneller opnieuw eten en drinken.

Pijnstillende 
siroop helpt beter 
dan suppo’s
We raden jou aan om jouw kind de volgende 
drie dagen regelmatig pijnstillende siroop 
toe te dienen, ook als jouw kind niet klaagt 
over pijn. Er zijn 2 verschillende soorten
pijnstillende en ontstekingsremmende 
siropen, die samen gebruikt mogen worden.
TIP: gebruik het meegeleverde doseerspuitje 
en trek de medicatie op tot het gewicht
van jouw kind.

Als jouw kind braakt, gebruik dan suppo’s.

1. Dafalgansiroop (30 mg/ml)

De laatste toediening in het ziekenhuis: 
........... ml om ........... uur

Volgende toediening thuis (tot 4x per dag, 
elke 6 uur, volgens gewicht: 0,5 ml/kg)

 bij pijn

  op vaste uren:  
..........u    ..........u    ..........u    ..........u

2.  Nurofensiroop, Malafenesiroop of 
Ibuprofensiroop (20 mg/ml)

De laatste toediening in het ziekenhuis: 
........... ml om ........... uur

Volgende toediening thuis (tot 3x per dag, 
elke 8 uur, volgens gewicht: 0,5 ml/kg)

 bij pijn

  op vaste uren:  
..........u    ..........u    ..........u    ..........u

Slaapt jouw kind op het uur dat de siroop 
moet ingenomen worden? Dan mag je die
dosis overslaan en zo nodig geven bij het 
wakker worden. Reken dan zelf uit wanneer
de volgende dosis moet gegeven worden.

Geef géén bijkomende medicatie 
zonder eerst een arts te raadplegen!
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Verdere zorgen

Controleraadpleging bij:

dr.  ...............................................................................

datum: ...... / ...... / ............ om ............ uur

locatie: 

   AZ Rivierenland, campus Rumst

   privé consultatie: 

......................................................................................

......................................................................................

wondzorg: 

  ja    neen    info gegeven

Voedingsadvies:

  ja    neen    info gegeven

Contacteer de behandelend arts /  
spoedgevallen bij:

 koorts

 bloedingen

  andere: 

......................................................................................

......................................................................................

Heb je nog 
verdere vragen?

het dagziekenhuis: 03 880 96 99

spoedgevallen: 03 880 95 20

algemeen ziekenhuisnummer:  
03 880 90 11

afsprakenbalie: 03 880 91 90
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